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01 листопада 2021 року         № 202-од/85/678 

м. Житомир 

 

Про організацію та проведення  

відкритого обласного конкурсу  

«Податки очима молоді» 
 

Відповідно до Статуту Поліського національного університету, затвердженого 

Наказом МОН України від 07.09.2020 р. №1114, Положення про Департамент освіти 

і науки Житомирської ОДА, затвердженого Розпорядженням голови Житомирської 

ОДА від 19.05.2021 р. №333, Положення про Головне управління ДПС у 

Житомирській області, затвердженого наказом ДПС України від 12.11.2020 №643 

«Про затвердження положень про територіальні органи ДПС» зі змінами, та з метою 

формування високої податкової і економічної грамотності, пошуку, підтримки та 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді серед учнів 10-11 класів закладів 

загальної середньої, здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти 
 

НАКАЗУЄМО:  

 Провести відкритий обласний конкурс «Податки очима молоді» на базі 

Поліського національного університету. 
 

 Поліському національному університету (Скидан Олег) забезпечити: 

2.1. розробку Положення про відкритий обласний конкурс «Податки очима 

молоді» та надіслати його закладам загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), передвищої фахової освіти. 

Термін - до 10.11.2021 року; 

2.2. затвердження журі конкурсу в складі представників Поліського 

національного університету, Департаменту освіти і науки Житомирської ОДА, 

Головного управління ДПС у Житомирській області, роботодавців і громадських 

організацій. 

Термін – до 10.11.2021 року; 

2.3. проведення конкурсу в період з 22 по 25 лютого 2022 року. 

 

 Керівникам закладів загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти: 



3.1. провести відбір команд для участі в конкурсі відповідно до Положення про 

відкритий обласний конкурс «Податки очима молоді» та подати заявку на участь в 

конкурсі на кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського 

національного університету. 

Термін -  до 01.02.2022 року; 

3.2. рекомендувати використовувати результати, одержані учасниками 

конкурсу, при оцінюванні рівня навчальних досягнень конкурсантів з економічних 

дисциплін, а керівників команд – при підведенні підсумків професійної діяльності; 

3.3. забезпечити проведення конкурсу з дотриманням законодавства України в 

частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS СoV-2. 

 

 Організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу покласти на 

кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету (Мороз Юлія). 

 

 Поліському національному університету, Департаменту освіти і науки 

Житомирської ОДА довести інформацію щодо проведення конкурсу до місцевих 

органів управління освітою, педагогічним працівникам, учням закладів освіти за 

підпорядкуванням. 

 

 Головному управлінню ДПС у Житомирській області забезпечити 

розміщення інформації про умови участі у відкритому обласному конкурсі «Податки 

очима молоді» у Центрах обслуговування платників державних податкових інспекцій 

Головного управління ДПС у Житомирській області.  

 

 Оплату витрат учасників конкурсу здійснити за рахунок закладів освіти, у 

яких вони навчаються. 
 

Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою. 

 

 

 

 

  



Головне управління ДПС у Житомирській області 

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації  

Поліський національний університет 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення I відкритого обласного 

конкурсу «Податки очима молоді» 
відповідно до спільного наказу Головного управління ДПС у Житомирській області, Департаменту 

освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації та Поліського національного 

університету  

від 01 листопада 2021 року № 202-од/85/678 
 

22-25 лютого 2022 року 
 

м. Житомир 

I. Загальні положення 

Засновниками конкурсу «Податки очима молоді» є Головне управління ДПС у 

Житомирській області, Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації та Поліський національний університет. 

Конкурс є командним творчим змаганням дискусійного характерусеред учнів 10-11 

класів закладів загальної середньої, учнів професійної (професійно-технічної), здобувачів 

фахової передвищої освіти і проводитьсяу формі фахового турніру (наділі – Турнір). 

У Турнірі беруть участь команди, які складаються з 3-5 учнів закладів освіти 

(допускається можливість участі збірних команд від декількох закладів освіти). У II етапі 

беруть участь команди, які пройшли І відбірковий етап (не більше як дві команди від одного 

закладу освіти). Особовий склад команди не може змінюватися протягом Турніру. Команду 

очолює капітан, який є її офіційним представником при проведенні жеребкування, 

вирішенні спорів, одержанні нагород та ін. 

Офіційна мова Турніру: українська. 

II. Мета та завдання Турніру 

Турнір проводиться з метою: 

• формування високої податкової та економічної грамотності - майбутніх платників 

податків, а можливо  і фахівців в галузі оподаткування, бухгалтерського обліку, аудиту, 

контролю, статистики, аналітичної роботи, казначейської, банківської, пенсійної і страхової 

справи, державного управління; 

• вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, 

зборів, платежів у житті держави та суспільства; 

• розвитку у молоді відповідальності за своє майбутнє та економічний 

добробутУкраїни. 

Завдання Турніру: 

• сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення у 

молоді до сплати податків, зборів, платежів; 

• формування в учасників знань і умінь дослідницької діяльності, набуттю умінь 

вирішувати складні економічні проблеми; 



• навчання формулювати та захищати власну думку в наукових дискусіях, 

працювати в команді, розподіляти рольові функції та домовлятись між собою; 

• спонукання учасників до творчого вирішення завдань, розвивати мислення, 

творчість, мовлення; 

• формування в майбутньому висококваліфікованих фахівців з компетентностями 

працівників Державної податкової служби, бухгалтерського, управлінського і податкового 

обліку, аудиторських фірм, Державної казначейської служби, Державної служби 

статистики, Митної служби, Пенсійного фонду, Державної аудиторської служби, 

банківських установ, страхових організацій, підприємств оціночної діяльності;  

• допомога молоді стати успішними людьми і чесно виконувати свої податкові 

обов’язки. 

III. Порядок проведення Турніру 

1. Турнір проводиться у три етапи: 

І етап – відбірковий: листопад –грудень 2021 р., січень 2022 р. у закладах освіти 

учасників Турніру; 

ІІ етап –змагальний:з 22 по 25лютого 2022 р. у Поліському національному 

університеті; 

III етап – фінал:з 22 по 25 лютого 2022 р. у Поліському національному університеті. 

Для участі у ІІ етапі Турніру команди мають не пізніше 01.02.2022 р.подати на 

електронну адресу оргкомітету заявку (Додаток 1). На II етапі Турніру команду супроводжує 

її керівник, представник від закладу освіти учасників. 

2. Для проведення змагань в Поліському національному університеті команди-

учасниці розподіляються на групи (в одній групі не більше чотирьох команд) шляхом 

жеребкування. Порядковий номер команди в групі також визначається жеребкуванням у 

присутності її учасників. 

До фінальної участі в Турнірі потрапляють переможці груп, які отримали найвищий 

рейтинг після змагань у групах та команди, які зайняли другі місця з найвищими балами за 

рішенням журі Турніру. До змагання для виявлення переможця турніру з фіналу 

потрапляють чотири команди з найвищими рейтингами.  

Під час змагань команди працюють самостійно, консультації зі сторонніми особами 

не допускаються. Під час підготовки до виступів та дискусій команди можуть 

використовувати довідкові матеріали (підручники, посібники, словники тощо). При цьому 

учасники, які виступають від імені команди, не мають права користуватися цими 

матеріалами під час виступу. 

3. Змагання проводяться у формі рольової гри, де команди демонструють результати 

виконання завдань Турніру (додаток 2), виступаючи по черзі за результатами жеребкування 

номерів в команді у таких ролях: 

> Доповідач (за номером в групі для першого і наступних змагань: 1; 2; 3; 4) викладає 

суть завдання, акцентуючи увагу на основних економічних ідеях та висновках. Доповідь 

повинна супроводжуватись комп'ютерною презентацією. Доповідь може бути здійснена 

одним учасником або декількома учасниками команди; 

> Опонент (за номером в групі для першого і наступних змагань: 2; 3; 4; 1) дає 

характеристику змісту доповіді, звертає увагу на її позитивні сторони, а також виявляє її 

недоліки та помилки. При цьому Опонент не має права викладати власний варіант 

виконання завдання; 

> Рецензент (за номером в групі для першого і наступних змагань: 3; 4; 1; 2) дає 

загальну оцінку виступу Доповідача, об'єктивності виступу Опонента. Оцінює суттєвість 

запитань і відповідей Доповідача та Опонента, коректність їх поведінки в ході дискусії. 



Рецензування не повиннодублювати опонування. Рецензент дає оцінку виступу Доповідача 

у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою Опонента, або якщо Опонент не помітив 

неточностей та істотних недоліків у доповіді. 

> Громадський слухач (за номером в групі для першого і наступних змагань: 4; 1; 2; 3) 

приймає участь в запитаннях до доповідача, в дискусії, загальній полеміці та в заключних 

словах. 

У кожному змаганні в одній із ролей команда отримує певну кількість балів, що є 

підставою для підрахунку лічильною комісією підсумкової кількості балів  за участі кожної 

команди в чотирьох ролях та формування рейтингукоманди в групі. 

Після кожного змагання в групі (відповідно до кількості команд, не більше чотирьох) 

журі виставляє командам учасницям бали від 1 до 10.  

IV. Регламент змагання за окремим завданням 

Опонент пропонує Доповідачу питання з переліку завдань, додаток 2 до Положення до 1 хв. 

Прийняття рішення (доповідач приймає чи відхиляє питання) до 1 хв. 

Командна підготовка до доповіді до 2 хв. 

Доповідь (один учасник команди) до 5 хв. 

Уточнюючі запитання Опонента і Громадського слухача до Доповідача та відповіді 

на них (не більше ніж по 2 запитання) 
до 3 хв. 

Підготовка до опонування до 1 хв. 

Виступ Опонента (один учасник команди) до 5 хв. 

Відповідь Доповідача на зауваження Опонента та дискусія між ними та участю 

Громадського слухача  
до 3 хв. 

Уточнюючі запитання Рецензента і Громадського слухача до Опонента та 

Доповідача й відповіді на них (не більше ніж по 2 запитання) 
до 3 хв. 

Підготовка до рецензування до 1 хв. 

Виступ Рецензента (один учасник команди) до 3 хв. 

Відповіді Доповідача та Опонента на зауваження Рецензента та дискусія між ними 

за участю Громадського слухача 
до 5 хв. 

Загальна полеміка команд до 5 хв. 

Уточнюючі запитання журі до команд (не більше ніж 2 запитання) до 3 хв. 

Заключні слова Рецензента, Опонента, Доповідача і Громадського слухача до 2 хв. 

Виставлення оцінок до 1 хв. 

Виступи членів журі та додаткові виступи команд (у разі необхідності) до 5 хв. 

Один раз під час кожного змагання капітани команд можуть взяти хвилинну перерву 

(тайм-аут) для обговорення проблем усією командою. 

На уточнюючі запитання до Опонента або Рецензента може відповідати тільки той 

учасник команди, який виступав від її імені, якщо від імені доповідача виступали декілька 

учасників, то відповіді на запитання надає один з учасників якого визначає команда. 

4. Дискусії повинні бути конструктивними і спрямованими на обговорення 

правильності рішення, запропонованого Доповідачем, або суперечливих питань, 

висловлених Опонентом чи Рецензентом щодо обговорюваного завдання. При цьому 

Опонент та Рецензент не повинні висвітлювати власні варіанти його розв'язку. Всім 

учасникам полеміки слід утримуватися від повторення думок, від висловлювань, не 

пов'язаних із розігруваним завданням, дотримуватися коректності та взаємоповаги. 

5. Під час турнірних змагань Опонент може запропонувати Доповідачеві будь-які 



завдання, що визначенні в цьому Положенні, окрім тих, що раніше командою доповідалися, 

опонувалися або рецензувалися.  

Під час змагального етапу команди можуть відмовитися один раз від доповіді. 

V. Оргкомітет, журі Турніру 

Склад оргкомітету затверджується наказом Поліського національного університету.  

До складу журі входять фахівці, які формуються за поданням Головного управління 

ДПС у Житомирській області, Департаменту освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації, кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту та 

платників податків (за згодою). Члени журі розподіляються на групи Головою журі Турніру 

або його заступником перед початком змагань. При цьому обов’язковим є дотримання 

наступних правил: 

 кожна група має складатися не менш як з п'яти членів журі; 

 кількість членів журі в різних групах має бути однаковою.  

Проведенням змагань керує ведучий. Список ведучих формуються за рішенням 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 

Ведучий, дотримуючись правил проведення Турніру, повинен: 

 на початку змагань представляти команди, лічильну комісію та журі; 

 проводити жеребкування (конкурс) для розподілу ролей першого змагання в 

етапі; 

 стежити за дотриманням регламенту та не порушувати його; 

 надавати слово учасникам команд та журі для запитань та відповідей; 

 стежити за характером уточнюючих запитань; 

 стежити за конструктивністю дискусій, щоб учасники не відволікалися від суті 

завдання, не ставили запитань, на які вже була відповідь, не виголошували надто довгих за 

формулюванням запитань та відповідей, по черзі надавати слово бажаючим взяти участь у 

дискусії; 

 стежити, аби у своїх виступах члени журі, керівники команд і глядачі не розкривали 

власних поглядів на суть поставленої у завданні проблеми; 

 не допускати непередбачених регламентом виступів; 

 не допускати консультацій команд зі сторонніми особами; 

 під час дискусій не допускати консультацій учасників, які виступають, з рештою 

членів команди; 

 оголошувати оцінки журі. 

У разі потреби ведучий може: 

 надати додатковий час для дискусій (не більше 1 хв.) або для виступів Доповідача, 

Опонента чи Рецензента (за згодою журі, не більше 1 хв.); 

 пропонувати журі зняти бали або навіть усунути від участі в Турнірі команду, що 

постійно порушує правила його проведення. 

 Ведучий не має права: 

 коментувати виступи учасників, оцінювати правильність їхніх висловлювань, у 

будь-який спосіб висловлювати власну думку з цього приводу; 

 задавати навідні запитання; 

 коментувати оцінки членів журі; 

 відповідати на запитання, які не стосуються проведення змагань. 

VI. Оцінка виступу команд під час змагання 

Одержані командами-учасницями під час змагань бали передаються в лічильну 



комісію. Лічильна комісія підраховує суму балів одержані командою шляхом множення 

одержаних балів від журі на коефіцієнти: для доповідача – на 4, Опонента – на 3, Рецензента 

– на 2, громадського слухача – на 1. 

При виставленні оцінок члени журі керуються такими принципами: 

 при оцінюванні Доповідача беруть до уваги: наукову достовірність викладеного, 

повноту розкриття питання, уміння доповідати та звертати увагу на ключові моменти 

завдання, вести наукову дискусію, оригінальність підходу, якість комп'ютерної презентації; 

 при оцінюванні Опонента беруть до уваги: коректність зробленої оцінки доповіді, 

повноту висвітлення як позитивних, так і негативних сторін доповіді, уміння вести наукову 

дискусію; 

 при оцінюванні Рецензента беруть до уваги: коректність оцінки доповіді й роботи 

Опонента (неприпустима висока оцінка роботиРецензента у випадку, коли він зовсім не 

оцінив роботу Опонента), уміння підтримувати наукову дискусію; 

 при оцінюванні Громадського слухача беруть до уваги: якість поставлених 

запитань та участь у дискусії; 

 оцінюється робота не тільки окремого учасника, а команди в цілому, тому при 

виставленні оцінок враховується ступінь взаємодії між членами команди та активність усіх 

членів команди в ході дискусії; 

 при оцінюванні береться до уваги коректність ведення дискусії. 

Якщо команда зауважила факти порушення Правил Турніру, вона має право подати 

апеляцію. Апеляція подається письмово до апеляційної комісії капітаном команди протягом 

години після закінчення етапу змагання і повинна містити причини апеляції. У випадку, 

якщо апеляція не містить вказаної інформації, вона не розглядається. Апеляції 

розглядаються апеляційною комісією Турніру за участі експерта-консультанта. 

VII. Переможці Турніру 

Дипломом І ступеня нагороджується команда-переможець фіналу. 

Дипломами II ступеня нагороджуються інші команди-фіналісти. 

Дипломами III ступеня нагороджуються команди, які не вийшли у фінал та зайняли 

другі та треті місця в групах на другому змагальному етапі Турніру. 

Оргкомітет та журі Турніру для інших команд та керівників команд встановлює 

спеціальні відзнаки. 

Паралельно з командним турніром визначаються переможці Турніру в особистій 

першості за індивідуальним рейтингом (І, ІІ, ІІІ місце), який розраховується як сума балів за 

виступи члена команди в ролі Доповідача, Опонента, Рецензента та Громадського слухача. 

З власної ініціативи інші причетні до організації та проведення Турніру особи чи 

організації можуть вручати власні нагороди командам та окремим учасникам Турніру. 

Нагороджені команди Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та переможці турніру в особистій 

першості (І, ІІ, ІІІ місце) додатково одержують грошову винагороду від оргкомітету.  
 

 

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку,  

оподаткування та аудиту, 

доктор економічних наук, професор      Юлія МОРОЗ  



 

Додаток 1 

Заявка на участь у І відкритому обласному  

конкурсі «Податки очима молоді» 
 

Назва команди   

Склад команди (прізвище, ім’я та по 

батькові повністю, клас, група тощо) 

 

Капітан команди (прізвище, ім’я та по 

батькові повністю, клас, група тощо) 

 

Повна назва закладу освіти та адреса   

Керівник (прізвище, ім’я та по 

батькові повністю, посада) 

 

Контактні телефони  

e-mail  

Дата і час прибуття  

Інші потреби   

* Примітка. Заявка подається до 01.02.2022 року на kafedrazhnaeu11@ukr.net 

 

 

Додаток 2 

ЗАВДАННЯ 

І відкритого обласного конкурсу «Податки очима молоді» 

на змагальний і фінальний етапиТурніру 
1. Розвинуті та щасливі країни: роль в цьому податків. 

2. Як вмотивувати людей платити податки: Україна та світовий досвід. 

3. Яким повинне бути покарання за несплату та присвоєння податків. 

4. Портрет податківця: фаховість, культура, етичні правила поведінки. 

5. Вплив офшорів на податки держави. 

6. За яких податків аграрний сектор може стати рушійною силою української економіки. 

7. Фізичні особи-підприємці і малий бізнес: система оподаткування для створення 

середнього класу. 

8. Як через податки вмотивувати людей збирати і сортувати сміття? 

9. Чи є податкові санкції для бізнесу і платників податків ефективним інструментом. 

10. Визначте найпривабливіші і найгірші податки в Україні.  

11. Як Ви уявляєте життя без податків? 

12. Перед податками всі рівні – чи повинні багаті платити більше, а бідні менше? 

13. Чи повинні пенсіонери платити податки? 

14. Податкова культура: проблеми та перспективи її формування в Україні. 

15. Бюджети України і територіальних громад: проїдання податків чи розвиток держави? 
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